
 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ 

ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕೆೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ 2020-21 ನೋ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ೆರಿಸಿದ 

 4(1) B ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರಗಳು. 

 

 

 

 



                           
 

 

 

                                  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ 

ಕಛೋರಿ ಅಗೇನೈಶನ್ ಚಾಟೇ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ 

 

 
                ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗ                                                                               ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ 

 

              ಸತ ೋನಿ (ತಾಸ)                                                                                        ದಿಿದಸ 

 

                   ತ ೋಸ 

 

                 ತ ೋಟಗಾರ 

 

 

 



 

 

4 (ಬಿ) (1) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ  (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಕತ್ೇವಯಗಳು ಮತ್ುು  ಜ್ವಾಬ್ಾಾರಿಗಳು . 

 ಇಲಾಖೆ ಜಿಲಾಾಮಟಟದ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಸಂಭಂದಪಟಟಂತ ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ  ಇಲಾಖೆಯ ಚಡುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ಾಣ. 

 ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗೇದವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಗೇದಶೇನ ಸ ಚನಗಳನುು ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲು ಪೂಣೇ ಮೋಲಿಿಚಾರನ. 

 ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಆಗಾಗ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಚುೇ ವಚಚಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಯವಯಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ, ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ 

ಬಿಲುಾಗಳ ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು. 

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಬ್ರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ ಹಾಗ  ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ  ಪರಿಶೋಲನ. 

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಾದಶೇನಗಳನುು ಎಪೇಡಿಸುವುದು.  

 ಪಾತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರವನುು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಮಟಟದ, ಜಿಲಾಾ ಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ 

ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 

 

 



 

4 (ಬಿ) (11) ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇವಯಗಳು. 

   

 

 

 

ಹಿರಿಯ 

ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ರಾಜ್ಯ 

ವಲಯ), 

ಹಾವೋರಿ 

 ಹಾವೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಹಾವೋರಿ ತಾಲ ಾಕಿನ ಯತಿುನಹಳಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ, ಸವಣ ರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ, 

ಹಾವೋರಿ ಕಛೋರಿ ನಸೇರಿ, ಬ್ಾಯಡಗಿ ಕಛೋರಿ ನಸೇರಿ ಇವುಗಳ ಮೋಲ್ ಉಸುುವಾರಿ ನ ೋಡಿಕೆ ಳುಿವುದು. ಹಾಗು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರು ಸಲಿಾಸುವು ಬಿಲುಾಗಳಿಗೆ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಮತ್ುು ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು. 

 ಇಲಾಖೆ ಜಿಲಾಾಮಟಟದ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಸಂಭಂದಪಟಟಂತ ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ  ಇಲಾಖೆಯ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ಾಣ. 

 ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗೇದವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಗೇದಶೇನ ಸ ಚನಗಳನುು 

ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲು ಸಂಪೂಣೇ ಮೋಲಿಿಚಾರನ. 

 ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಆಗಾಗ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಚುೇ ವಚಚಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಯವಯಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ, 

ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ ಬಿಲುಾಗಳ ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು. 

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಬ್ರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ ಹಾಗ  ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ  ಪರಿಶೋಲನ. 

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಾದಶೇನಗಳನುು ಎಪೇಡಿಸುವುದು.  

 ಪಾತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರವನುು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಮಟಟದ, ಜಿಲಾಾ ಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಲಿಾ 

ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ 

ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 
ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿವೇಹಣೆ, ಪಾಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕೆ ಾೋಢೋಕರಣ, ಎಲಾಾ ಯೋಜ್ನಗಳಿಗೆ 

ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಲಿಾನ ಫಸಲುಗಳ ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಇತಾಯದಿ ಹಾಗ  ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು 

ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. 

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಕಡತ್ಗಳ ರಚನ, ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನವಲನ, ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪ್ಾಡುವಿಕೆ, ಸಿಿೋಕೃತ್ 

ಪತ್ಾಗಳ ನಮ ದಿಕರಣ, ಕಡತ್, ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗೆ ಹಚುಚವುದು. ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನ ಪಾತಿಗಳನುು 

ಮಾಡಿಸುವುದು. ಹಾಗ  ಇವುಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ನಿವೇಹಣೆ. 

ಸೋವಕರು/ತ ೋಟಗಾರ ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು. ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು 

ಹ ೋಗುವುದು. ಪತ್ಾಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬ್ರುವುದು. ಸಕಾೇರಿ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳನುು 

ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸುವುದು. 



 

4(ಬಿ) (111) ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿವ ತ್ಹ ಪಾಸಾುವನಗಳಲಿಾ ಪ್ಾಲಿಸಬೋಕಾದ ಕಾಮ ಮೋಲಿಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಮತ್ುು 

ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಸೋರಿದಂತ. 

 

 

 

 

 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ),ಹಾವೋರಿ 

ಪಾಸಾುವನಗಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದುಕೆ ಳಿಬೋಕಾದ ಕಾಮದ ಬ್ಗೆೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ 

ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಟ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದಲಿಾ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು. 

 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿವೇಹಣೆ, ಪಾಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕೆ ಾೋಢೋಕರಣ, ಎಲಾಾ ಯೋಜ್ನಗಳಿಗೆ 

ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಲಿಾನ 

ಫಸಲುಗಳ ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಇತಾಯದಿ ಹಾಗ  ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸ ಚಿಸುವ 

ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. 

ಸೋವಕರು/ತ ೋಟಗಾರ ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು. ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು 

ಹ ೋಗುವುದು. ಪತ್ಾಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬ್ರುವುದು. ಸಕಾೇರಿ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳನುು 

ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸುವುದು. 



 

 

 

 

4 (ಬಿ) (IV) ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ುು ಕಟುಟಪ್ಾಡುಗಳು 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ),ಹಾವೋರಿ 

ಪಾಸಾುವನಗಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿಬೋಕಾದ ಕಾಮದ ಬ್ಗೆೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಮ 

ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು. 

 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿವೇಹಣೆ, ಪಾಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕೆ ಾೋಢೋಕರಣ, ಎಲಾಾ 

ಯೋಜ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಸಲಿಾಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಲಿಾನ ಫಸಲುಗಳ ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್ 

ನಿವೇಹಣೆ, ಇತಾಯದಿ ಹಾಗ  ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. 

 

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು 

ಕಡತ್ಗಳ ರಚನ, ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನವಲನ, ಕಡತ್ಗಳ 

ಕಾಪ್ಾಡುವಿಕೆ, ಸಿಿೋಕೃತ್ ಪತ್ಾಗಳ ನಮ ದಿಕರಣ, ಕಡತ್, ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗೆ 

ಹಚುಚವುದು. ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನ ಪಾತಿಗಳನುು ಮಾಡಿಸುವುದು. ಹಾಗ  ಇವುಗಳ 

ಸಂಪೂಣೇ ನಿವೇಹಣೆ. 

 

 

 

 



 

 

 

4 (ಬಿ) (V) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ : ನಿಯಂತ್ಾಣದಲಿಾಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, 

ಸ ಚನಗಳು, ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು, ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬ್ಂಧನಗಳು. 

 

1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾನಿಯಮಗಳು 

2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ, ನಿಯಂತ್ಾಣ, ಮೋಲಿಿನಿಯಮಗಳು) 

3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಹಿತ 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

5. ವೃಂದ ಮತ್ುು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

7. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನ ಸಂಹಿತ 

8. ಸಾದಿಲಾಿರು ವಚಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ 

10. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲಿಗೆೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ¥ÀªÀgïì. 

11. ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳು (ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು) ಇತಾಯದಿ. 

 

 



 

4 (ಬಿ) (VI) ಕಡತ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ 

ಕಾ.ಸಂ ಕಡತ್ದ  ಶಾಖೆ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ್ 

1 ಸಿಬ್ಬಂದಿ EST ಕಛೋರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಸುು ನಡತ ಇತ್ರೆ 

ವಿಷ್ಯಗಳು ಶಸುು ಪಾಕರಣಗಳು 

2 ಶಸುುಶಾಖೆ DPS ಶಸುು ಪಾಕರಣಗಳು 

3 ಲ್ಲಕೆಶಾಖೆ ACS ಲ್ಲಕೆಪತ್ಾಗಳ ನಿವೇಹಣೆ 

4 ಲ್ಲಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ AS ಲ್ಲಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಕಡತ್ಗಳ  ನಿವೇಹಣೆ 

5 ಕಾನ ನು ಕೆ ೋಶ LS ನಾಯಯಲಯ ಪಾಕರಣಗಳು 

6 ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಗಿಾ STN ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಗಿಾ, ದ ರವಾಣಿ, ಸಿಿೋಕೃತಿ ಮತ್ುು ರವಾನ  

7 ನಗದು ಶಾಖೆ CASH ನಗದು ನಿವೇಹಣೆ 

8 ವಾಹನ ಶಾಖೆ VEHICLE ಕಛೋರಿ ವಾಹನದ ಲಾಗ್ ಬ್ುಕ್ ನಿವೇಹಣೆ 

 

 

 

 

 



 

4 (ಬಿ) (VII) ಪ್ಾಲಿಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬ್ಂಧದಲಿಾ ಇರುವ ಏಪ್ಾೇಡುಗಳ ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ 

ಸಹಭಾಗಿತ್ಿ. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಬಂಗಳ ರು ರವರ ಪ್ಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಅಂತಿಮ ನಿಧಾೇರ ಸರಕಾರದ ಸ ಚನಯಂತ 

ತಗೆದುಕೆ ಳುಿತಾುರೆ. ಅವಶಯಕತ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾವೇಜ್ನಿಕರ ಸಂಬ್ಂಧದ ಅಭಿಪ್ಾಾಯಗಳನುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ನಿಧಾೇರ ತಗೆದು 

ಕೆ ಳಿಲಾಗುವುದು. 

 

4(ಬಿ) (VIII) ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕಿೆಂತ್ ಹಚಾಚಗಿರುವ 

ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ ಕೌನಿುಲ್ ಬ ೋಡೇ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬ್ಾಡಿಗಳ ಪಟುಟ ಹಾಗ  ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುು 

ಸಮಿತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತ್ುು ನಡವಳಿಗಳನುು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಸಬ್ಹುರ್ೋ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವಕಾಶ. 

 

 

 

 

 

 



 

4 (ಬಿ) (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುರು  

ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ. 

ಕಾ.ಸಂ ಹುರ್ಾ ಹಸರು ದ ರವಾಣಿ 

1 ಸೋವಕರು/ಡಿ ಗುಾಪ್ - 08375-233365 

2 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಬಿ ಡಿ ಮ ಡಿ 08375-233365 

3 ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಾೋ ಶಾೋನಿವಾಸ ಬ್ ದಿೋಪ್ಾವಳಿ 08375-233365 

4 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಶಾೋ ಭುವನೋಶಿರ ನಾಗಪಪನವರ 08375-233365 

5 ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ (ರಾವ) ಹಾವೋರಿ ಶಾೋ.ಹಲಗೆೋರಿ ನ ರಅಹಮದ 08375-233365 

ಸವಣ ರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ  
6 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಾೋ.ಇಸಾಮಯಲಸಾಬ್ ನದಾಫ್ 08375-233365 

7 ತ ೋಟಗಾರ ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ 08375-233365 

7 ತ ೋಟಗಾರ (ಸ ಪರ್ ನ ಯಮರರಿ) ಶಾೋ ಎಮ್ ಡಿ ಗಡೆಪಪನವರ 08375-233365 

8 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಹಚ್ ಆರ್ ಶರಸಂಗಿ 08375-233365 

9 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಎಸ್ ಕೆ ತಿರಕಣಣನವರ 08375-233365 

ಯತಿುನಹಳಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ 

10 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ 08375-233365 

11 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಾೋ ನಾಗರಾಜ್ ಕಮಾಮರ 08375-233365 

12 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬ್ಾಡದ 08375-233365 

13 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಶವಪಪ ಲಮಾಣಿ 08375-233365 



 

 

 

 

ಬ್ಾಯಡಗಿ ಕಛೋರಿ ನಸೇರಿ/ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ 

17 ತ ೋಟಗಾರ ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ - 

 

 

 

 

 

14 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಶಂಕಾಪಪ ಲಮಾಣಿ 08375-233365 

15 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಗೆ ೋನಾಳ 08375-233365 

                                                        ಹಾನಗಲ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ 

16 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಬ್ಾಬ್ಾಜಾನ್ ಡಂಬ್ಳ 08375-233365 

ಹಿರೆೋನಂದಿಹಳಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ 

18 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ 40900-78200 



 

4 (ಬಿ) (X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುರು  

ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವೋತ್ನದ ವಿವರ. ( ಡಿಸಂಬ್ರ್-2020 ರ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ) 

ಕಾ.ಸಂ ಹುರ್ಾ ಹಸರು ವೋತ್ನ 

1 ಸೋವಕರು/ಡಿ ಗುಾಪ್ - - 

2 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಬಿ ಡಿ ಮ ಡಿ 19945=00  

3 ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಾೋ ಶಾೋನಿವಾಸ ಬ್ ದಿೋಪ್ಾವಳಿ 26912=00 ( 21400-42000 ) 

4 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಶಾೋ ಭುವನೋಶಿರ.ನಾಗಪಪನವರ 66005=00 (43100-83900) 

5 ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ (ರಾವ) ಹಾವೋರಿ ಶಾೋ.ಹಲಗೆೋರಿ ನ ರಅಹಮದ 84489=00 (52650-97100) 

ಸವಣ ರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ  
6 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಾೋ.ಇಸಾಮಯಲಸಾಬ್ ನದಾಫ್ 32398=00 (23500-47650) 

7 ತ ೋಟಗಾರ (ಸ ಪರ್ ನ ಯಮರರಿ) ಶಾೋ ಎಮ್ ಡಿ ಗಡೆಪಪನವರ 34248=00 (19950-37900) 

8 ತ ೋಟಗಾರ  ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ 19950-37900 

8 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಹಚ್ ಆರ್ ಶರಸಂಗಿ 19945=00  

9 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಎಸ್ ಕೆ ತಿರಕಣಣನವರ 19945=00  

ಯತಿುನಹಳಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ 

10 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ 43100-83900 

11 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಾೋ ನಾಗರಾಜ್ ಕಮಾಮರ 30967=00 ( 23500-47650)  

12 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬ್ಾಡದ 19945=00 



 

 

 

 

 

 

 

 

13 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಶವಪಪ ಲಮಾಣಿ 19945=00 

14 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಶಂಕಾಪಪ ಲಮಾಣಿ 19945=00 

15 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಗೆ ೋನಾಳ 19945=00 

                                                          ಹಾನಗಲ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ 

16 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ ಶಾೋ ಬ್ಾಬ್ಾಜಾನ್ ಡಂಬ್ಳ 19945=00 

ಬ್ಾಯಡಗಿ ಕಛೋರಿ ನಸೇರಿ/ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ 

17 ತ ೋಟಗಾರ ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ 19950-37900 

ಹಿರೆೋನಂದಿಹಳಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ 

18 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ 40900-78200 



 

4 (ಬಿ) (XI) ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21 ನೋ ಸಾಲು. 

ಕಾ.ಸಂ ಇಲಾಖೆಯ ಹಸರು ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ ಮತ್ು(ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ) 

 

1 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾವ), ಹಾವೋರಿ 

2401-00-800-2-40 1,85,56,900=00 

2401-00-119-4-05 11,91,000=00 

2401-00-001-2-01 2,50,000=00 

 

4 (ಬಿ) (XII) ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನಗಳ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜ್ನಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ುು ಮಂಜ್ ರಾದ ವಿವರ  

    (2019-20) 

ಕಾ.ಸಂ ಇಲಾಖೆಯ ಹಸರು ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ ಮತ್ು(ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ) 

 

1 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾವ), ಹಾವೋರಿ 

- - 

- - 

- - 

ಷ್ರಾ;ಈ ಕಛೋರಿಯಂದ ರಿೋತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯದನ ನಿೋಡುವ ಯಾವುರ್ೋ ಯಜ್ನಗಳು ಇರುವುದಿಲಾಾ. 

 

 

 



                                                 4 (ಬಿ) (XVI) ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿವರ. 

ಶಾೋ .ಹಲಗೆೋರಿ ನ ರಅಹಮದ  

ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  

(ರಾಜ್ಯ  ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ 

ಸಹಾಯಕ ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ  ನಿೋಡುವ  ಅಧಿಕಾರಿ 

 

 

                                                                                                ಶಾೋ  ಭುವನೋಶಿರ ನಾಗಪಪನವರ 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  (ತಾಸ) 

(ರಾಜ್ಯ  ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ 

ದ ರವಾಣಿ  08375-233365 

ಮೋಲಮನವಿ  ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ; 

 

ಶಾೋ  ಪಾದಿೋಪ .ಎಲ್. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು  

(ಜಿಲಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್), ಹಾವೋರಿ 

 

ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು , 

(ರಾಜ್ಯ  ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ 

      

 

 


